
                                                                                                                                    

       
 

  
 

Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

 
                                                    ПУБЛИЧНА  ПОКАНА 
 

за участие в обществена поръчка с предмет: 
„Изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане 

на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
във връзка с Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-

60,”Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански” 

 
 Уважаеми госпожи и господа, 
 
на основание чл.14 ал.4 ЗОП отправяме настоящата  публична покана за 

представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 
Анализ разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на ПСОВ – 
Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във връзка с 
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-60,”Изграждане 
на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 

Представената оферта следва да бъде изготвена съгласно изискванията, посочени 
по-долу: 

 
I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Възложител на обществената поръчка е: 
община Сандански 
адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” 14 
БУЛСТАТ 000024955 
 

II. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:    
 

 
Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуга – 
Предмет  на обществената поръчка е „Изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за 

инвестиционен проект: “Изграждане на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и 
разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във връзка с Договор № DIR-51011119-026 
/ 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-60,”Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 
разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
 
III. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Изпълнителят следва да опише: 

o Стратегията, която ще следва при изготвянето на анализа по разходи и ползи. 

o Методологията, която ще следва при изготвянето на анализа по разходи и ползи. 

o Моделът за управление на изготвянето на анализа по разходи и ползи. 

Обхват на услугата 

На база на предоставените от Възложителя прединвестиционни проучвания, идейни и 
работни проекти и друга информация Изпълнителят следва да осигури изпълнението на 
задачите по дейности, както следва:  

 Анализ на наличната информация  

Изпълнителят следва да прегледа предоставената документация, да систематизира 
наличната историческа финансова и друга информация от водния оператор и да направи 
анализ и оценка на проектната готовност. 

Изпълнителят, съвместно със ЗИП на Възложителя следва да обобщи и анализира данните 
от прединвестиционните проучвания, идейните и работните проекти, както и цялата 
останала информация с оглед изработването на Проектното предложение и попълване на 
Формуляра за кандидатстване за инвестиционния проект. 

 Анализ на Договорената рамка на бюджета на проекта съгласно Договор за 
БФП  DIR-51011119-026 от 17.02.2012 г.като основен информационен източник 
за изработването на анализа по разходи и ползи 

Да проследи кореспондирането на същестуващия и изготвения от Изпълнителя бюджет за 
втори етап на проекта Количествено-Стойностните Сметки на утвърдените от 
Възложителя идейни и работни проекти и да е съобразен с насоките и изискванията на 
ОПОС – процедура …… - „……” 

 Изготвяне на Анализа по разходи и ползи на инвестиционния проект. 

Изпълнителят следва да изготви Анализа по разходи и ползи, като се съобрази по-
специално със следните документи: 

o Ръководство на ЕК за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи, ГД 
„Регионална политика” (2008). 

o Указания на ЕК към методиката за изготвяне на анализ по разходи и ползи, Работен 
документ №4 (2006). 

o Национални общи насоки за анализ по разходи и ползи – България - Общи указания за 
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анализа на разходите и ползите за проекти подкрепяни от Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за регионално развитие 2007 – 2013 г. 

o Методология на АРП в областта на водите и отпадъчните води - Национални указания 
за анализ по разходи и ползи на проекти в областта на водите и отпадъчните води, 
финансирани от Кохезионния фонд през периода 2007-2013 (2010 г.) 

o Указания относно третиране н а приходите по проектите, съфинансирани по 
оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

o Инструкция във връзка с проекти, генериращи приходи и прилагането на чл.55 от 
Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г., издадена от сертифициращ 
орган Дирекция „Национален фонд” – Министерство на финансите – ноември 2011 г.  

o Ръководство за подготовка на проекти в сектор „Води” по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г”. 

o Методически указания на Министерство на финансите за изготвяне на инвестиционни 
проекти. 

o Изисквания на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
с референтен номер  BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти 
за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 
10 000 е.ж.” 

o Други приложими нормативни актове и документи, идентифицирани от Изпълнителя 
и/или публикувани по време на изпълнението на договора. 

 

Изпълнителят следва да изготви Анализа по разходи и ползи, който да съдържа най-малко 
следните елементи: 

Първо. На основата на получените от Възложителя пред инвестиционни проучвания, 
идейни и работните проекти следва да се резюмират целите, идентификацията и 
вариантите на проекта. 

Второ. Изготвяне на финансов анализ на инвестиционния проект на база на 
прединвестиционите проучвания, идейните и работните проекти. 

Изпълнителят следва да изготви финансовия анализ, включвайки най-малко следните 
елементи: 

1. Стойност на капиталовата инвестиция, както на допустимите така и на 
недопустимите разходи по проекта, вкл. и за необходимите последващи 
реинвестиции, като се посочат източниците на финансиране на тези разходи за 
разглеждания референтен период. 
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2. Анализ и оценка на търсенето на предлаганите услуги за разглеждания референтен 
период. 

3. Предвиждания за развитието на оперативните разходи за експлоатация на 
изградената инфраструктура за разглеждания референтен период.  

4. Предвиждания за развитието на оперативните приходи за експлоатация на 
изградената инфраструктура за разглеждания референтен период. Проектираната 
тарифната система следва да се основава на реалното потребление на ресурси, като 
тарифите трябва да покриват като минимум експлоатационните разходи и 
разходите за техническа поддръжка, както и значителна част от амортизационните 
отчисления на активите. 

5. Определяне на социалната поносимост на проекта за разглеждания референтен 
период. Проектираната тарифната система следва  да гарантира “социалната 
поносимост” на изградените съоръжения, т.е. че те няма да изискват прекомерни 
разходи за населението. Затова поради тези съображения за “поносимост” част от 
амортизацията, която трябва да бъде възстановена с таксата, може да бъде 
намалена в рамките на стандартите за поносимост на ЕК. 

6. Определяне на финансовата устойчивост на проекта за разглеждания референтен 
период. При анализа на устойчивостта на инвестицията следва да се имат предвид 
източниците на финансиране на частта от инвестиционните разходи (допустими 
и/или недопустими), които няма да бъдат финансирани от ОПОС. Анализът следва 
да е съобразен с цената на капитала, който ще се използва и да се основава на 
реалистични данни и достоверна информация за наличното и привлеченото 
финансиране. 

7. Изчисление на измерителите за финансова ефективност – финансова нетна 
настояща стойност и вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията и 
капитала. 

8. Изчисление на финансовия дефицит по проекта и определяне на безвъзмездната 
финансова помощ от ЕС и националното съфинансиране. 

Прогнозите в анализа трябва да кореспондират с историческите данни от водния сектор. 

На електронен носител трябва да се представят всички таблици и изчисления, включени в 
анализа във формат Excel или друг работен формат, позволяващ да се проследи логиката 
на направените изчисления. 

Трето. Изготвяне на икономически анализ на инвестиционния проект. 

Изпълнителят следва да изготви икономическия анализ, включвайки следните елементи: 

1. Приемани конверсионни индекси за преминаване от финансов към 
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икономически анализ. 

2. Остойностяване на външните ползи и разходи. 

3. Изчисление на измерителите за икономическа ефективност на инвестицията – 
икономическа нетна настояща стойност и вътрешна норма на възвръщаемост на 
инвестицията. 

Четвърто. Анализ и оценка на риска.  

Изпълнителят следва да изготви анализа и оценката на риска, включвайки следните 
елементи: 

1. Изследване на критичните променливи. 

2. Оценка на чувствителността. 

3. Оценка относно приемливите нива на риск. 

4. Оценка на стойностите на главните критични променливи, при които настъпва 
обрат. 

Пето. Изготвяне на финансов план.  

Анализът по разходи и ползи следва да определя размера на безвъзмездната финансова 
помощ, процента съфинансиране от ЕС, процента национално съфинансиране, процента 
собствен принос на Възложителя и процента на евентуални други източници за 
финансиране на изпълнението на проекта. 

 Изготвяне на линеен график за изработването на анализа по разходи и ползи. 

Линейният график следва да посочва последователния ред на дейностите, които ще се 
извършват, тяхното точно наименование и необходимия брой дни за провеждането им. 

 Съдействие на Възложителя при комуникация със заинтересованите страни и 
Управляващия Орган на Програмата. 

Изпълнителят следва да съдейства на Възложителя при съгласуването на проектната 
документация, отразяването на направените коментари, становища и консултации с УО и 
всички заинтересовани страни по инвестиционния проект.  

 
 

 
IV.      ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА 
ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ В ПРОЦЕСА НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са свързани с разработването на 
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анализ ползи-разходи (АРП) в следната последователност: 
 

1. Стратегически подход и поставяне на целите 
2. Идентифициране и избор на най-подходящата алтернатива 
3. Финансов анализ 
4. Икономически анализ 
5. Анализ на чувствителността и риска 
6. Докладване на заключенията 

 
Заключенията от АРП трябва да бъдат представени в документ със следните раздели: 
 
1 Район, обхванат от проекта, и бенефициенти, с подробна информация за обхвата 

на услугата, засегнатото население, прогнози за търсенето и др. преди и след
проекта. 
  

2 Цели на проекта, с подробна информация за контекста в рамките на съответната
секторна оперативна програма и основните показатели (от гледна точка на 
стандарти) преди и след проекта. 
  

3 Описание и стойност на проекта, със следните подраздели: (i) описание на 
разгледаните алтернативи и тяхната стойност; (ii) обосновка за избора на 
алтернативата, сметната за най-подходяща; и (iii) разбивка на разходите за проекта 
по компоненти и типове. 
  

4 Финансов анализ, с подробна информация за финансовите прогнози и
заключенията от анализа от гледна точка на прилагането на принципа
“замърсителят плаща”, поносимост, финансовата устойчивост и показателите за 
доходност (ФНВ/И и съответната ФННС и ФНВ/К и съответната ФННС, във
всички случаи преди и след финансовата помощ от ЕС). 
  

5 Икономически анализ, с идентифициране и количествено определяне в парично
изражение на ползите от проекта, коригиране на разходите за проекта с 
икономическите цени и изчисляване на ИННС, съотношението ползи / разходи и
НИВ. 
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6 Анализ на чувствителността и риска, с подробна информация за ключовите 
променливи, стойностите на превключване за всеки случай, съответните фактори и 
мерки за намаляване на въздействието във връзка с промени в тези ключови
променливи и определеното вероятностно разпределение за показателите за
финансова доходност или, ако няма такова, просто техните стойности при
оптимистичен и песимистичен сценарий. 

 
 

V.  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
 
 Град Сандански , община Сандански  
 

 
VI.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

Срокът за изпълнение на договора е  по предложение на участника – но крайната дата за 
изпълнение не може да бъде по-късна от 01 април 2013 г. 
 
VII.    РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА  
 
Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците. 
 

   VIII.      СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 
 
Офертата се представя в лева без ДДС. 

Максимална стойност на поръчката: 25 000 лв. без ДДС 

-авансово плащане в размер на 20% от сумата в срок от 15 календарни дни след 
подписване на договора, и получаване на оригинална фактура за авансово плащане. 
-окончателно плащане в размер на 80% от стойността след приемане на работата в 
срок не по-малко от 10 календарни дни от представяне оригинална фактура за 
дължимата сума. 

 
      IX.    ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

 

А. Общи изисквания 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 
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българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, 
за които не са на лице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5. За осъществяване на 
настоящата поръчка участниците могат да използват подизпълнители. 

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при 
изпълнение на поръчката, изискванията по Чл. 47, ал. 1 и 5 и чл. 47 ал. 2 се прилагат и за 
подизпълнителите.  

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът 
приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените 
подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.  
 

Б. Специфични изисквания 

Кандидатите следва да разполагат с екип от ключови експерти, които да притежават 
нужната квалификация за изпълнение на предвидените дейности в рамките на настоящата 
поръчка. 

За изпълнение на настоящата поръчка участникът следва да предложи ключови експерти и 
евентуално други експерти, които да извършат дейностите, предмет на поръчката, в 
съответствие с действащата нормативна уредба. Участникът, след като бъде определен за 
изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в 
офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на 
Възложителя. 

Ключови експерти 

Участникът следва да разполага със следните ключови експерти: 

Ръководител на екипа от експерти – ключов експерт по анализ по разходи и ползи. 

Изисквания: 

- да има университетска диплома, завършена магистърска степен или друго 
равностойно – икономическа или инженерна; 

- да има не по-малко от 10 години стаж по специалността (общ професионален 
опит); 

- да има не по-малко 3 години опит в управление и изготвяне на проекти, 
финансирани от ЕС или други международни институции; 

- да притежава опит в изготвянето на поне 1 анализ по разходи и ползи. 

Задължения: 

- организира и ръководи изпълнението на проекта и разработването на свързаната с 
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него документация; 

- осъществява обмена на информация между Изпълнителя на настоящата обществена 
поръчка и Възложителя; 

- организира и ръководи дейността на екипа от експерти на Изпълнителя; 

- контролира изпълнението на дейностите по проекта и следи за спазване на 
приложимата нормативна уредба във връзка с всички дейности по настоящата 
поръчка; 

- подготвя справки и доклади до Възложителя, във връзка с изпълнението на 
договора за настоящата обществена поръчка; 

- участва в процеса на съгласуване и одобряване на проектната документация; 

- изготвя и съгласува графика за провеждане на месечните срещи и своевременно 
уведомява заинтересованите страни; 

- инициира, организира и подготвя всички необходими документи за срещите за 
напредъка на изпълнението по договора; 

- изпълнява и други дейности, следващи от договора за настоящата обществена 
поръчка и българското законодателство. 

- участва в изготвянето на анализа по разходи и ползи в съответствие с настоящата 
техническа спецификация; 

- координира разработването на бюджета за изпълнение на проекта. 

Ключов експерт - инженер ВиК. 

Изисквания: 

- да има завършена образователна степен "магистър", или друго равностойно, в 
областта на водоснабдяване и канализация; 

- да има най-малко 10 години професионален опит в областта на ВиК сектора; 

- да е участвал в изпълнението на най-малко 3 инвестиционни проекта. 

Задължения: 

- осигурява експертни становища в процеса на подготовка на проектното 
предложение; 

- осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите 
участници в екипа; 

- отговаря за извършването на работите в съответствие с договора за поръчката в 
областта на компетенциите и правомощията си; 

- координира и участва в изпълнението работата по договора в областта на 
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компетенциите и правомощията си. 

Ключов експерт – координатор. 

Изисквания: 

- да има завършена минимална образователна степен "бакалавър"; 

- да има най-малко 2 години професионален стаж в подготовката на проекти. 

Задължения: 

- координира работата на членовете на екипа; 

- осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите 
участници в екипа; 

- изготвя отчетни форми; 

- съхранява и систематизира документацията по поръчката. 

 

    В. Съдържание на офертите 

Оферта (попълнен, подписан и подпечатан от кандидата Образец 1); 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (попълнен, подписан и подпечатан 
от кандидата Образец 2); 

2. Административни сведения за кандидата (попълнен, подписан и подпечатан от 
кандидата Образец 3); 

3. Единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от закона за търговския регистър 
– заверено копие 

4. Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 4 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (попълнен, подписан и 
подпечатан от кандидата Образец 4); 

5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (попълнен, подписан 
и подпечатан от кандидата Образец 5)); 

6. Декларация за  отсъствие на обстоятелствата по чл. 93, ал.1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” 
от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)  № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия 
бюджет на Европейските общности (попълнен, подписан и подпечатан от кандидата 
Образец 6); 

7. Декларация за участие или не на подизпълнител (попълнен, подписан и подпечатан от 
кандидата Образец 7); 

8. Декларация за съгласие на участие на подизпълнител (ако е приложимо) (попълнен, 
подписан и подпечатан от кандидата Образец 8); 

9. Попълнен списък с изпълнени договори през последните 3 години 2011, 2010, 2009 
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(попълнен, подписан и подпечатан от кандидата Образец 9); 
10. Попълнен списък с екип от правоспособни лица, които ще бъдат ангажирани при 

изпълнение на поръчката (попълнен, подписан и подпечатан от кандидата Образец 
10); 

11. ОПР и баланс за последните 3 години 2011, 2010, 2009 
12. Попълнена декларация за приемане на клаузите на договора (попълнен, подписан и 

(попълнен, подписан и подпечатан от кандидата Образец 11) 
13. Проект на договора – парафиран на всяка страница (Образец 12) 
 
 

Когато документите са ксерокопия се заверяват с гриф “Вярно с оригинала”, свеж 
печат и подпис на лицето с представителни функции. В случай, че документите се 
подписват от упълномощено лице се представя копие на нотариално заверено 
пълномощно от представителя на кандидата за изпълнител на поръчката. 
 
X.    СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

Срокът за валидност на офертите следва да е не по-малък от 90 календарни  дни. 

 

XI.    СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА  

 

Офертата се представя в непрозрачен плик, който съдържа  два отделни други плика. 

Плик 1- Документи за подбор – съдържа документите, описани в Раздел IX от 
настоящата покана, без образец 1 

Плик 2- Техническо предложение – съдържа оферта –образец 1  

Плик 3- Ценово предложение- съдържа предлагана цена –образец 13 

Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител, лично или 
по пощата с препоръчано писмо или куриер с обратна разписка на адреса на Община 
Сандански (гр.Сандански,бул. Свобода 14). 

Офертите се подават в един оригинал и две копия, като оригиналът и копията могат да 
бъдат поставени в един и същи плик.На копията задължително се поставя обозначение- 
КОПИЕ 

На плика следва да бъде изписано:   

- Предмета на поръчката: 

„Изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на 
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ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във 
връзка с Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-
60,”Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански” 

 
Името и адреса на възложителя: 

     Община Сандански,  
     Гр. Сандански 
     Бул. Свобода 14 
- Данни за участника:  

  наименование на участника  
адрес за кореспонденция 
телефон, факс и електронен адрес (по възможност) 
При приемане на офертата на участника върху големия плик се отбелязва 

поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във 
входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 

 

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан 
или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат. 

Крайният срок за подаване на офертата е 17:00часа на  18.12.2012г. 

Критерий за оценка: 

Критерият за оценка на офертите е икономически най- изгодна оферта при 
следните показатели: 

Показател за оценка 1:   Предложена цена/ценово предложение 

Относителна  тежест  на показателя за оценката:  40% 

Оценка на предложена цена /ценово предложение – 40 т.          (максимална оценка) 

 

Приложима формула:       Ц  =  Минимална предложена цена за  изготвяне на АРП   х 40 

                                                  Предлагана цена от участника 

 

Показател за оценка 2:    Техническа оценка – Методология и план за работа  

Относителна  тежест  на показателя за оценката:  60% 

Оценка на  техническа оценка – методология и план за работа – 60 т.    (максимална 
оценка) 



                                                                                                                                    

       
 

  
 

Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

 
Приложима формула:       ТО = ТО1+ТО2+ТО3+ТО4+ТО5 

 

 

Показател за оценяване 
на предложената оферта 
за изготвяне на АРП 

Степен на съответствие по отношение 
изискванията (условия за получаване съответния 
брой точки)  

Брой 
точки

1. ТО1 – Дейности по 
изготвяне на АРП, 
тяхната 
последователност  
и етапи на изпълнение 

Определени,  описани и обосновани всички видове 
планирани работи и дейности по изготвяне на Анализ 
разходи-ползи, за инвестиционния проект на база 
идейни проекти „Играждане на ПСОВ – Сандански и 
външни връзки” и работни проекти „Рехабилитация и 
разширение на обособени части от ВиК мрежата на 
град Сандански, данни за ВиК сектора и др.; 
Представена в ясно тяхната технологична 
последователност, обосновани са подробно етапите и 
те са в съответствие с техническата спецификация  

20 

Има до един минимален пропуск или 
неосъответствие с:  
 описаните планирани дейности за изготвяне на 

АРП  
  последавателността и етапите 
 съответствието им с техническата 

спецификация 

18 

Има до три минимални пропуски и несъответсвия в: 
 описаните планирани дейности за изготвяне на 

АРП  
  последавателността и етапите 
  съответствието им с техническата 

спецификация 

16 

Има повече от три минимални пропуски и 
несъответсвия в: 
 описаните планирани дейности за изготвяне на 

АРП  
  последавателността и етапите 
 съответствието им с техническата 

спецификация 

14 



                                                                                                                                    

       
 

  
 

Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Има до един по съществен пропуск/несъответствие  в: 
 описаните планирани дейности за изготвяне на 

АРП  
  последавателността и етапите 
 съответствието им с техническата 

спецификация 

12 

Има един по съществен пропуск/несъответствие и 
няколко по-малко съществени  
пропуска/несъответствия в: 
 описаните планирани дейности за изготвяне на 

АРП  
  последавателността и етапите 
 съответствието им с техническата 

спецификация 

10 

Има повече от един по-съществен 
пропуск/несъответствие (до три), както и един или 
няколко по-малко същесвтени проуска/несъответсвия 
в: 
 описаните планирани дейности за изготвяне на 

АРП  
  последавателността и етапите 
 съответствието им с техническата 

спецификация 

8 

Има повече от 3 по съществени 
пропуска/несъответствия  в: 
 описаните планирани дейности за изготвяне на 

АРП  
  последавателността и етапите 
 съответствието им с техническата 

спецификация 

6 

 

Участникът въобще не е описал планираните видове 
работи и дейности по изготвяне на АРП, тяхната 
технологична последователност и етапи на 
изпълнение  

1 

 
Сума (1)

(минимум 1 точка  – максимум 20 точки )
 



                                                                                                                                    

       
 

  
 

Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

  

2. ТО2 - Входни ресурси 
за изпълнение и 
постигане на 
резултатите, тяхното 
разпределение, 
организация и контрол 

 
Определени,  описани и обосновани адекватно всички 
входни ресурси, представено е разпределението им в 
процеса на изпълнението на поръчката за АРП, 
постигане на резултатите, включително  
 Технически ресурси, човешки ресурси 
 Задачи и отговорности на отделните ключови 

експерти / други експерти    
 Организацията и методите за контрол. 

20 

Има един минимален пропуск / несъответствие в: 
 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на 

ключовите експерти / други експерти и  
заложената система за организация и контрол; 

 съответствието между организационната схема 
за разпределение на ресурсите с организацията 
и методите за контрол 

18 

Има до три минимални пропуска / несъответствия в: 
 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на 

ключовите експерти / други експерти и  
заложената система за организация и контрол; 

 съответствието между организационната схема 
за разпределение на ресурсите с организацията 
и методите за контрол 

16 

Има повече от  три минимални пропуска / 
несъответствия в: 
 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на 

ключовите експерти / други експерти и  
заложената система за организация и контрол; 

съответствието между организационната схема за 
разпределение на ресурсите с организацията и 
методите за контрол 

14 



                                                                                                                                    

       
 

  
 

Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Има един по-съществен пропуск/несъответствие  в: 
 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на 

ключовите експерти / други експерти и  
заложената система за организация и контрол; 

 съответствието между организационната схема 
за разпределение на ресурсите с организацията 
и методите за контрол 

12 

Има един по-съществен пропуск/несъответствие, 
както и един или няколко по-малко съществени 
пропуска/несъответствия в: 
 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на 

ключовите експерти / други експерти и  
заложената система за организация и контрол; 

 съответствието между организационната схема 
за разпределение на ресурсите с организацията 
и методите за контрол 

10 

Има повече от един (до три) по-съществени 
пропуска/несъответствия: 
 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на 

ключовите експерти / други експерти и  
заложената система за организация и контрол; 

 съответствието между организационната схема 
за разпределение на ресурсите с организацията 
и методите за контрол 

8 

Има повече от 3 по-съществени 
пропуска/несъответствия  в: 
 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на 

ключовите експерти / други експерти и  
заложената система за организация и контрол; 

 съответствието между организационната схема 
за разпределение на ресурсите с организацията 
и методите за контрол 

6 



                                                                                                                                    

       
 

  
 

Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

 
Участникът въобще не е определил, описал и 
обосновал входните ресурси, разпределението им в 
процеса на изпълнение на поръчката 

1 

 
Сума (2)

(минимум 1 точка  – максимум 20 точки )
 

  

3. ТО3 - График на 
дейностите 

 

Участникът е разпределил адекватно и 
аргументирано всички категории дейности по време 
за изготвяне на АРП и ангажирани експерти. Наличен 
е подробен линеен график. 

10 

Участникът е разпределил сравнително адекватно и 
аргументирано всички категории дейности по време 
за изготвяне на АРП и ангажирани експерти, но има 
незначителни пропуски. Наличен е подробен линеен 
график. 

8 

Участникът е разпределил изпълнението на най-
важните категории дейности по време за изготвяне на 
АРП и ангажирани експерти, но липса убедителна 
аргументация. Наличен е подробен линеен график. 

6 

Участникът е разпределил сравнително адекватно и 
аргументирано всички категории дейности всички 
категории дейности по време за изготвяне на АРП и 
ангажирани експерти, но липсват задължително 
изискуемият линеен график. 

4 

Участникът не е разпределил изпълнението на най-
важните категории дейности по време за изготвяне на 
АРП и ангажирани експерти. Наличен е линеен 
график.  

3 

 
Участникът не е разпределил изпълнението на най-
важните категории дейности по време за изготвяне на 
АРП и ангажирани експерти. Липсва линеен график. 

1 

 
Сума (3)

(минимум 1 точка  – максимум 10 точки )
 



                                                                                                                                    

       
 

  
 

Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

   

4. ТО4 - Анализ на 
възможните рискове, 
включително: 
- Времеви 
- Взаимодействие и 

координация между 
заинтересованите 
страни 

- Изменения в 
законодателството 

- Изменения в 
изискванията и 
правилата на ОПОС 
2007-2013 г. 

- Непредвидени 
обстоятелства 

Идентифицирани са всички водещи рискови фактори, 
отчетена е вероятността за тяхната поява, определени 
и  описани са конкретните мерки за тяхното 
предотвратяване или нямаляване на влиянието им, 
предложени са обосновани стъпки за преодоляването 
им.  

5 

Идентифицирани са почти всички основни рискови 
фактори, отчетена е вероятността за тяхната поява, 
определени и  описани са ограничен брой базови 
мерки за тяхното предотвратяване или нямаляване на 
влиянието им,  но не са предложени обосновани 
стъпки за преодоляването им. 

4 

Предвидени и дефинирани са само някои от 
потенциалните рискове и са предложени адекватни  
мерки за предотвратяването им. Не е изчерпателен 
списъкът на идентифицираните рискове 

3 

Предвидени и дефинирани са потенциални рискове 
но не са предложени никакви или не са адекватни 
предложените мерки за предотвратяването им 

2 

Не са предвидени и дефинирани основните 
потенциални рискове и не са предложени никакви 
или не са адекватни предложените мерки за 
предотвратяването им 

 
1 

 
Сума (4)

(минимум 1 точка  – максимум 5 точки )
 

  

5. ТО5 - Разбиране на 
приложимата 
нормативна рамка  

 

Направен е пълен и задълбочен анализ на 
приложимата нормативна рамка и изисквания. 
Демонстрирано е по какъв начин нормативните 
изисквания се инкорпорират в предложената 
методика за изготвяне на АРП.

5 



                                                                                                                                    

       
 

  
 

Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Направен е пълен и задълбочен анализ на 
приложимата нормативна рамка и изисквания. 
Демонстрирано е по какъв начин нормативните 
изисквания се инкорпорират в предложената 
методика за изготвяне на АРП. 
Но има минималени пропуски/несъответсвия 

4 

Направен е пълен и задълбочен анализ на 
приложимата нормативна рамка и изисквания. 
Демонстрирано е по какъв начин нормативните 
изисквания се инкорпорират в предложената 
методика за изготвяне на АРП. 
Но има един съществен пропуск/несъответсвие 

3 

Направен е пълен и задълбочен анализ на 
приложимата нормативна рамка и изисквания. 
Демонстрирано е по какъв начин нормативните 
изисквания се инкорпорират в предложената 
методика за изготвяне на АРП. 
Но има повече от един съществен 
пропуск/несъответсвие 

2 

Липсва пълен и задълбочен анализ на приложимата 
нормативна рамка и изисквания. 
Не е представено как нормативните изисквания се 
инкорпорират в предложената методика за изготвяне 
на АРП. 

1 

 
Сума (5)

(минимум 1 точка  – максимум 5 точки )
 

 

Обща сума точки по оценка на предложението 
за показател техническа оценка

(минимум 5 точки – максимум 60 точки )
ТО = ТО1+ТО2+ТО3+ТО4+ТО5

 

Комплексната оценка се формира като сбор от ТО+ Ц 

 

XII.       Стартиране на договора  

   Изпълнението на договора по настоящата поръчка следва да започне след 
писмено уведомление от страна на Възложителя. 



                                                                                                                                    

       
 

  
 

Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Този проект се финансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз  

и Държавния бюджет на Република България  
чрез Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

    

 XIII.     Приложения към настоящата покана: 

 

  1.  Оферта (Образец 1); 
2.Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец 2); 
3.Административни сведения за кандидата (Образец 3); 
4.Декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 4 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (Образец 4); 
5.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (Образец 5); 
6.Декларация за за отсъствие на обстоятелствата по чл. 93, ал.1, чл. 94 и чл. 96, буква 
“а” от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)  № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към 
общия бюджет на Европейските общности (Образец 6); 
7.Декларация за участие или не на подизпълнител (Образец 7); 
8.Декларация за съгласие на участие на подизпълнител (Образец 8); 
9.Попълнен списък с изпълнени договори през последните 3  години 2011, 2010, 2009 
(Образец 9); 
10.Попълнен списък с екип от правоспособни лица, които ще бъдат ангажирани при 
изпълнение на поръчката (Образец 10); 
11.Декларация за приемане на клаузите на договора (Образец 11) 
12.Проект на договор (Образец 12) 
13.Предлагана цена (Образец 13) 

 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Кмет на Община Сандански 

                          /Андон Михайлов Тотев/       


